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   משרד הבריאות–מדינת ישראל 

  

  יאותהחטיבה לעניני בר
  

מס _200616/_:'חוזר

תמוז"י,ירושלים ו"תשס,ג
2006,יולי9

מסת _200/34/_:'יק

הכלליים:אל החולים בתי מנהלי
הרפואיים האגפים החולים–מנהלי קופות

הלב של ואלקטרופיזיולוגיה לקיצוב והיחידות הלב מכוני מנהלי

אוטומטי:הנדון דפיברילטור קוצב להשתלת קליניות התוויות
)mplantable Cardioverter DefibrillatorI(ICD

אוטומטי דפיברילטור קוצב להשתלת הקליניות ההתוויות להלן
)Implantable Cardioverter Defibrillator(ICDע שנקבעו בישראל"כפי הקרדיולוגי האיגוד י

ואלקטרופיזיולוגיה לקיצוב הישראלי :והחוג

: Iדרגה.א

חדרים .1 הפיך)VF(פרפור או חולף גורם עקב שלא  ;מתועד

מתועדתדום .2 חדרית קצב הפרעת ללא לגורם–לב תומכת עדות עם אך
 ;אריתמי

ממושך .3 חדרי משמעותי)sustained VT(מאוץ המודינמי קיפוח  ;מלווה

במידה .4 המודינמי קיפוח ללא ממושך חדרי  ;LVEF>%40מאוץ

של .5 המודינמיVFאוVTהשריה קיפוח עם אלקטרופזיולוגית בבדיקה
עילפון,עילפון(משמעותי לב,תחושת ספיקת חזה,אי בחולה)שוק,תעוקת

 ;LVEF>%40עם

עם .6 אוBrugada syndromeחולה סינקופה ;VT/VFלאחר
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נדרשת40חולה .7 ריווסקולריזציה ולאחר הלב שריר אוטם לאחר יותר או ,יום
שמאל חדר בתפקוד ירידה של,)LVEF>40(%עם VT sustained-Nonתעוד

ש אלקטרופזיולוגיתוהשריה בבדיקה משמעותית אריתמיה  ל
)indication MADIT-MUSTT.* ( 

דרגה .8 לב ספיקת אי עקב חדרי דו לקיצוב המועמדים למרות3-4חולים
מיטבי רפואי לב,טיפול ספיקת אי עקב האחרונה בשנה ,LVEF>%35אשפוז

שווה גדול שמאל חדר ורוחב60קוטר מQRSמילימטר 120-גדול
חדרי דו קיצוב עם דפיברילטור לשתול יש  ;)CRT-D(מילישניות

סימפטומטית .9 לב ספיקת אי עם תפקודית,חולה עם III-II NYHAבדרגה
%30<LVEF)Studies IIMADIT&HEFT  -SCD.*( 

IIדרגה.ב
במידה .1 המודינמי קיפוח ללא ממושך חדרי  ;LVEF>%40מאוץ

קרדיו .2 עם פתאומיחולה למוות מוגבר וסיכון היפרטרופית  ;מיופתיה

לב .3 להשתלת הממתין פתאומי למות גבוה סיכון עם  ;חולה

עם .4 אלקטרופזיולוגיתLVEF<%40חולה שבבדיקה עילפון של אירוע לאחר
משמעותיVFאוVTהושרה המודינמי קיפוח  .עם

הקשורו .5 מחלות עם בחולים שלילית אלקטרופזיולוגית באריתמיותבדיקה ת
נשללו לסינקופה אחרים גורמים כאשר עילפון של אירוע לאחר  .חדריות

כגון .6 תורשתי רקע על במחלה הלוקים  Hypertophic cardiomyopathy:חולים
Brugada, Long QT syndrome,dysplasiaventricularrightArrhythmogenic
syndromeגבו סיכון על המצביעים מאפיינים פתאומיועם למוות .ה

אסימפטומטי .7 עם40,חולה הלב שריר אוטם לאחר יותר או LVEF>%30יום
)IIMADIT study* (

סימפטומטית .8 לב ספיקת אי עם תפקודית,חולה  עםIII-II NYHAבדרגה
%35<LVEF<%30)studyHeFT–SCD.*(

:הערה

להשתלת* החולה התאמת לקביעת ראשוניתבהתוICDהנחיות מניעה של :ויה

סבירה .1 ואיכות באורך חיים תוחלת עם חולים להכליל להשתיל(,יש ICDאין
איכותית ולא קצרה חיים לתוחלת צפי עם  ;)בחולים

לאחר .2 רק תיערך חולים להכללת תפקודית ודרגה פליטה מקטע קביעת
לפחות חודש של מיטבי תרופתי בטיפול ייצוב יכולה.תקופת זאת תקופה

הבאים במצבים המומלצת המינימלית המתנה לתקופת חופפת  :להיות
ריווסקולריזציה40 )1 ללא הלב שריר אוטם לאחר .יום
ריווסקולריזציה3 )2 לאחר או(חודשים  ).PCIבניתוח
מחלה9 )3 רקע על שלא קרדיומיופתיה של מאבחנה חודשים

 .כלילית
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אוטומטי דפיברילטור קוצב השתלת כי לציין הבריאות)I.C.D(אבקש שרותי בסל כלולה
לסעיף בהתאם ולפיכך לספק3הבסיסי הקופות את המחייב ממלכתי בריאות ביטוח לחוק
ב הכלולים הבריאות שרותי רפואי"ע"סל"את דעת שיקול לכל–פ להינתן אמור זה שרות

זה בחוזר שנקבעו המידה לאמות העונה ישראל מדינת  .תושב

תוכן להעביר במוסדכםהואילו בדבר הנוגעים כל לידיעת זה .חוזר

הכללי:העתק המנהל
החולים"מנכ קופות לי

הכללי למנהל המשנה
ב"מנכ/ס לכלכלת ריאותל
ולתימחור"מנכ/ס תיקצוב לתכנון ל
חולים"מנכ/ס קופות ל
בינלאומיים"מנכ/ס ויחסים להסברה ל

ותשתיות רפואיות לטכנולוגיות המינהל ראש
הציבור קבילות נציב

ע הציבור קבילות ממלכתי"נציב בריאות ביטוח חוק פ
המשרד חשב

המשפטית היועצת
מינהל וראש ארצית ראשית הסיעודאחות

הציבור בריאות שרותי ראש
מחוזות מחוזיות–רופאי בריאות לשכות

רפואיות טכנולוגיות למדיניות האגף מנהל
ומכשירים מוסדות רישוי אגף מנהל

כללית לרפואה האגף מנהל
הרוקחות אגף מנהל

ומחשוב מידע לשרותי האגף מנהל
רפואי ומידע רישום תחום מנהלת

הל המרכז מחלותמנהל לבקרת אומי
איכות להבטחת האגף מנהלת

פנים ביקורת אגף מנהל
ה רפואייםיחידהמנהל ומכשירים לאביזרים

קהילתית לרפואה המחלקה מנהל
הלאומיות המועצות מרכזת

הרפואית הספריה
הסיעוד על ארצית כללית–אחראית ברפואה

ראשית הכללית"קופ–אחות ח
ראשי והרווחהמשר–רופא העבודה ד

ל.ה.צ–ר"קרפ
רפואה"רע ר"מקרפ-ן
הסוהר–ר"קרפ בתי שרות
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ישראל–ר"קרפ משטרת
מדיצינית"מנכ הסתדרות "הדסה"–ל

הבריאות תקציבים,רכז האוצר–אגף משרד
בישראל"יו הרפואית ההסתדרות ר
המדינה"יו רופאי ארגון ר
המדעית"יו המועצה הרפו–ר איתההסתדרות

ברפואה"מנכ סיכונים לניהול החברה ל
והאוניברסיטאי הלאומי הספרים בית

המדינה ארכיון

)מ(8-121/11453

 
 

וחוזרי הרפואה מינהל חוזרי מפורסמים בו האינטרנט אתר כתובת
היא"מנכ  www.health.gov.il-:ל

  


